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Сучасний стан розвитку цивілізації можна характеризувати, як 

об’єднання в єдине ціле трьох її особливостей. Перша з них пов’язана з тим, 

що цивілізація перебуває в періоді дуже швидких змін, які відбуваються на 

тлі процесів глобалізації. Це призводить до появи глобальної турбулентності 

для всіх проектів. Друга особливість пов’язана з тим, що основним чинником 

виробництва стали знання. Третьою особливістю є те, що економіка 

розвинених країн стала сервісно-орієнтованою. Це підтверджується тим, що в 

економічній діяльності, пов’язаної з наданням послуг у США, Франції, 

Великобританії та ін. задіяно понад 70 % працюючого населення. Водночас, 

частка валової доданої вартості завдяки надання послуг у цих країнах також 

перевищує 70 % -ний бар’єр. Зважаючи на викладене, усі проекти 

перебувають у сервісно-орієнтованому середовищі. 

Ці тенденції у сфері проектного управління позначилися на появі 

сервісних моделей. Нерідко проекти, які реалізуються по схематичній моделі, 

які відповідають системній моделі, об’єднуються в циклічну комбінацію 

проектів, залучаючи сервісну модель. Успішність реалізації такого підходу 

визначається правильністю опису сервісного середовища  проекту. 

Цей термін  починає застосовуватися у сфері інформаційних 

технологій,  у якій сьогодні спостерігається  найбільше число 

впроваджувальних, як технічних, так і організаційних інновацій. До 

теперішнього часу ще не склалося опробірованних методів  опису сервісного 

середовища проекту. Однак, зважаючи на аналіз сутності сервісних моделей 

у різних аспектах із різних позицій (області застосування, життєвого циклу) 

можна сформулювати деякі вимоги до опису сервісного середовища проекту. 

Вимога яка стосується того, як представити сервіс. Його потрібно 

описувати, як сервіс, що сприймається й інтерпретується. А унікальність 

клієнтів висуває вимогу індивідуалізації й персоніфікації виробництва 

сервісу. Такий підхід отримав назву «кастомізації» (від англ. сustomer, клієнт, 

споживач) [5]. З огляду цієї позиції, традиційно розуміється, яка головна 

цінність від використання продукту проекту, що розширюється доданою 

вартістю від інноваційної сервісної підтримки його експлуатації. Водночас, 

потрібно прагнути описати сервісну середу в такий спосіб, щоб можна було 
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зрозуміти, як мінімізувати витрати на технічне обслуговування процесу 

експлуатації проекту. 

Вимога до опису сервісного середовища пов’язана зі знаходжденням 

таких допоміжних сервісів експлуатації проекту, які максимізують 

повернення на інвестиції. 

Інноваційне сервісне середовище передбачає отримання принципово 

нової доданої вартості у вигляді знань, які необхідно використовувати в 

майбутньому не для етапу експлуатації проекту, а під час створення нових 

проектів. 

Описаний підхід сервісного середовища проектів може виступати 

гарантією для розробки сервісних моделей для проектів інноваційних 

програм розвитку. Виходячи з вище сказаного, інноваційність програм 

розвитку забезпечується поверненням інновацій у сервісі в інноваціях 

майбутніх проектів. 

Проектне управління є одним з ефективних інструментів розв’язання 

проблемних ситуацій у проектах коли із самого початку їх виникнення й 

аналізу можливих шляхів їх розв’язання розглядаються й аналізуються 

ключові категорії проекту: цілі; кінцеві продукти; суттєві параметри й 

характер впливу оточуючого середовища; необхідні ресурси; критерії 

позитивності результатів ефективності їх досягнення й оцінки; можливі 

механізми й інструменти діяльності й управління (див. рис.1.) [1]. Основним 

завдання проектного управління є досягнення всіх цілей та виконання 

завдань проекту, одночасно виконуючи зобов’язання наперед визначених 

обмежень проекту. Типовими обмеженнями є межі та зміст проекту, час та 

бюджет. Другорядними завданням, але більш амбіційним, є оптимізація, 

розподілення та інтеграція завдань, необхідних для досягнення наперед 

визначених цілей. 

Філософія проектного управління базується на розумінні проекту, як 

окремого об’єкту управління. Його характерні особливості  (унікальність,  

тимчасовість, невизначеність) формують специфіку методів управління [3,4].  

Методологія проектного менеджменту передбачає розробку, реалізацію 

та розвиток проекту, як складної системи, що відтворюється та функціонує в 

динамічному зовнішньому середовищі. Головними елементами проекту є 

задум, ідея, засоби їх реалізації та результати, що здобуваються в процесі 

реалізації проекту. 

Проектне управління здійснюється тоді, коли чітко визначені завдання 

проекту та кінцевий результат, виділені чи наявні ресурси, часові рамки та 

обмеження. Проектне управління характеризується чіткою орієнтацією на 

досягнення мети — створення «продукту проекту».  

Будь-яка інновація в державному управлінні може бути впроваджена 

тільки за допомогою реалізації проекту. Розглядаючи проектний підхід, як 

інноваційний механізм державного управління, можна сказати про наступне, 

що роль державного управління повинна зводитися до ефективного 

управління проектами, з’ясування спільних тенденцій різновекторових  
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проектів, до узагальнення безсистемних та хаотичних проектів, до виявлення 

реальної потреби суспільства в запровадженні проектів. [2]  
 

Рис. 1. Схема проектного управління  

 
Проектне управління на сьогодні є однією з найбільш актуальних та 

прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. 

Напрямів застосування проектного управління надзвичайно багато, і вони 

можуть охоплювати практично всі сфери людського життя, у тому числі й 

державне управління. Проте на сьогодні механізми проектного управління 

все ще не знайшли широкого застосування в державному управлінні. 

Викладене вище підкреслює особливий інтерес щодо можливостей та 

потенціалу застосування технологій проектного управління в державному 

управлінні. Отже, реалізація реформ в країні полягає в інноваціях, які 

розробляються й поетапно впроваджуються в різні сфери суспільного життя. 

Проте реформи в загальному вигляді – це взаємопов’язана сукупіність 

різноманітних за маштабами та складністю проектів: соціальних, 

організаційних, технічних, інноваційних та інвестиційних. Управління 

зазначеними проектами в такому розумінні є невід’ємною функцією держави 

та її органів, а іноді й головним їх завданням. [5]. 

Підсумовуючи зазначемо, проектне управління в державному 

управлінні є недостатнім. І це, безперечно, один із головних чинників, що 

перешкоджає використанню та поширенню технологій проектного 

управління в країні. Оскільки, ключ до успіху в реалізації реформ полягає в  
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інноваціях. Проектне управління є найзручнішим механізмом для 

впровадження інновацій в країні. 
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